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Ponuka na umiestnenie 
mliečneho automatu



Ponúkame Vám

umiestnenie mliečneho automatu 
vo Vašej škole.

Umožní Vašim žiakom a zamestnancom kupovať 

čerstvé 100% slovenské prírodné kravské 
mlieko a mliečne produkty vysokej kvality 
priamo z našej AHA farmy, ktorá funguje už 
viac ako 70 rokov vo Vrábľoch.



Naše produkty 
ako bonus 
pre Vašich 
žiakov a učiteľov

- zdraví žiaci
- spokojný učiteľ
- spokojný rodičia



Naše produkty

Mlieko šetrne pasterizované
(balenie v 1 l a 2 l fľašiach)

Kefír 
(balenie v 0,5 l a 1 l fľašiach)

Acidofilné mlieko 
(balenie v 0,5 l a 1 l fľašiach)

bez príchute alebo s príchuťami:
(malina, ríbezľa, čučoriedka, marhuľa, vanilka, jahoda  a 
čokoláda)



Čerstvé mlieko

- skutočné 100% kravské mlieko –
dokonalý a najprirodzenejší nápoj

- obsahuje látky nevyhnutné pre 
výživu a vývoj ľudského 
organizmu, normálnu funkciu 
ľudského organizmu a ochranu 
zdravia človeka

Kefír – biele zlato

- je jednou z probioticky
najhodnotnejších potravín na 
svete

- dodáva telu mnohé vitamíny a 
minerály

- posilňuje imunitu

- lieči črevné zápaly

Acidofilné mlieko

- obsahuje menej tuku

- je plné vitamínov, minerálov a 
živej kultúry laktobacilov

- premieňa laktózu na jednoduché 
cukry – je vhodné pre ľudí s 
intoleranciou na laktózu



Nainštalujeme vám automat na predaj mlieka
a mliečnych výrobkov priamo vo Vašej škole.

Stačia na to: 
2m2 plochy na mieste s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, napr.         
pri inom nápojovom automate, v jedálni alebo bufete,
prístup k zásuvke na 220 V 
váš súhlas so zriadením predajného miesta

Umiestnenie, prevádzka automatu, servis a dopĺňanie tovaru je 
bezplatné

Technické parametre



• Umožnite svojim žiakom kúpiť si zdravú desiatu
• Podporíte ich zdravie a zabezpečíte im výhodné 

podmienky nákupu
• V automate nakúpia len čerstvé mlieko a mliečne 

produkty
• Niekoľkokrát do roka k Vám prídeme s našimi 

kravičkami a potešíme Vaše deti 
pri stretnutí s kravičkami

Benefit pre žiakov



Benefit pre žiakov



Referencie



Kontakt

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 
Levická 886
952 01  Vráble

Ján Sládek
Sales manager
E-mail: sales@ahafarma.sk 
Mobil: 0908 296 447
Web: www.ahafarma.sk

Za výnimočnú chuť a kvalitu 
bola našim mliečnym produktom 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky

udelená značka kvality 
SK GOLD


